
R O M Â N I A                                                                                                      PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                              SECRETAR 
                                                            

H O T Ă R Â R E A
  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015.

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere referatul nr. 2.063/2015 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi 
taxe al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune rectificarea bugetului din venituri proprii pe anul 
2015, expunerea de motive a Primarului oraşului Deta şi raportul de avizare al Comisiei Economice ;
              În conformitate cu art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi art.  
36 alin. (2) litera “b”, alin. (4) litera “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

               Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri proprii pe anul 2015, după cum urmează :

                 Se suplimentează la venituri:
                  -Subcap. F33.08.00 “Venituri din prestări de servicii”, cu suma de 6,00 mii lei;
                  -Subcap. F33.21.00 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de 
sănătate”, cu suma de 744,46 mii lei;
                  -Subcap. F33.31.00 „Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din 
venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii”, cu suma de 6,00 mii lei.

                 Se suplimentează  la cheltuieli:
                   -subcap. F66.06.01 “Spitale generale”, cu suma de 756,46 mii lei, din care: Titlul I 
„Cheltuieli de personal”, cu suma de 548,00 mii lei şi Titlul II “Bunuri şi servicii”, cu suma de 208,46 mii 
lei.
                            
                Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
                          - Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş ;
                          - Consiliului Judeţean Timiş ;
                          - Primarului Oraşului Deta ;
                          - Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
                          - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
                          - D.G.F.P. Timiş ;
                          - Trezoreriei oraşului Deta.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.


